
1

Sensacja i Przygoda:

Przedmowa

Ku Klux Klan jest jedną z tych organizacji, do-
okoła których wytworzył się nimb tajemnicy, 
mitów i legend miejskich. Prawda jest niejedno-
krotnie znacznie bardziej zwyczajna od fantazji, 
ale nie mniej złowieszcza i złowróżbna w swojej 
naturze. Można się spierać na temat oceny mo-
tywów, jakimi kierowali się członkowie Ku Klux 
Klanu, jednak efekt ich działań pozostaje bez-
sprzecznie negatywny w ocenie moralnej. Żad-
ne, nawet najszlachetniejsze pobudki, nie mogę 
usprawiedliwiać linczów, przemocy, terroru na 
tle rasowym, politycznym  czy jakimkolwiek in-
nym.

Chciałbym czytelników ostrzec: temat działal-
ności Ku Klux Klanu jest drażliwy i ociera się 
o rejony, których lepiej w grach fabularnych 
nie poruszać. Podejdźcie do tematu w sposób 
poważny i dojrzały, nie wykorzystując go dla 
żartów na niskim poziomie, okej?

Historia Ku Klux Klanu

Mówiąc o Ku Klux Klanie, mówimy o jednej 
z trzech organizacji, jakie działały na terenie 
Stanów Zjednoczonych od drugiej połowy 
dziewiętnastego wieku, po czasy dzisiejsze. 
Klan powstał na początku 1866 roku w miej-
scowości Pulaski w stanie Tennessee. Pięciu 
młodych dżentelmenów szkockiego pocho-
dzenia: kapitan John C. Lester, wybrany do 
miejscowej legislatury stanowej, major Jamers 
R. Crowe, wielokrotnie ranny na wojnie we-
teran, John B. Kennedy, prawnik, były wię-
zień obozu jenieckiego Dallas Camp, Calvin 
Jones, także prawnik, Richard R. Reed, po-
dobnie jak dwaj poprzedni adwokat, oraz 
Franck O. McCord, wydawca miejscowej ga-
zety spotkali się w domu pułkownika Tho-
masa Martina. Znudzeni realiami powojen-
nego życia, nie potrafili się dostosować do 
nowej rzeczywistości. Brakowało im rozryw-
ki, dreszczu emocji, poczucia wspólnoty, jaką 
dawała przynależność armii Konfederacji. 
Gdyby w Pulaski istniała loża masońska, za-
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Pamięci tragicznie zmarłego profesora Krzysztofa Michałka, pod którego okiem miałem zaszczyt pisać pracę 
nad politycznym wydźwiękiem Klanu. Choć Pan Profesor nie był dobrego zdania o grach RPG („grach symu-
lacyjnych”, jak je nazywał), mam nadzieję, że byłby zadowolony z popularyzacji tematu. Zwłaszcza, że jemu 
nie było dane takiej pracy napisać.
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pewne piątka by do niej dołączyła, jednak w 
obliczu jej braku, młodzi ludzie postanowili 
samodzielnie utworzyć tajemne stowarzysze-
nie. Aby nadać organizacji aury tajemniczo-
ści, rodem z popularnych podówczas ruchów 
masońskich, przebrali się w szaty z kapturami  
i przyjęli nazwę Ku Klux Klan. Ostatni człon 
podyktowany był szkockimi korzeniami zało-
życieli, a także chęcią uwypuklenia fraterna-
listycznego charakteru organizacji słowa Ku 
Klux to zniekształcona pisownia greckiego 
wyrazu kuklos czyli krąg.

Tajemniczość grupy została wzmocniona sy-
stemem znaków, haseł i swego rodzaju slan-
gu oraz tytułami, jakie sobie nadawano. I tak 
Reed stał się Liktorem, Jones i Lester Noc-
nymi Jastrzębiami , McCord Wielkim Cyklo-
pem, Kennedy Wielkim Magiem. Członko-
wie Klanu przebierali się w białe szaty, nocą 
jeździli konno po okolicy, czasem “napada-
jąc” na przyjęcia, gdzie “dawali się udobru-
chać” strawą i napitkiem.

Aby przyłączyć się do Klanu należało skiero-
wać pisemną prośbę do członków-założycie-
li, co zwykle wystarczało.

Z początku członkowie Klanu dobrze się 
bawili. Nocami przebierali się w stroje (jak 
głosi legenda zrobione z prześcieradeł pani 
Martin). Z czasem żarty zaczęły dotykać wy-
zwolonych niewolników, którzy zamieszki-
wali w okolicy. Z początku były to „parady 
duchów”, później przerodziły się one w bar-
dziej skomplikowane dowcipy. Szczególnie 
popularnym był taki, kiedy ubrany w biały 
strój z kapturem członek Klanu podjeżdżał 
po zmroku do gospodarstwa i prosił o wodę. 
Poczęstowany opróżniał jeden kubek, dru-
gi, piąty, dziesiąty. Po napojeniu uprzejmie 
dziękował, mówiąc, że „chciało mu się pić 
od bitwy pod Gettysburgiem” i odjeżdżał w 
noc. Trik polegał na tym, że woda zamiast do 

gardła spragnionego Konfederaty, trafiała do 
specjalnego worka, ukrytego pod szatą.

W tysiąc osiemset sześćdziesiątym siódmym 
roku nastąpił zdecydowany zwrot w struk-
turze Ku Klux Klanu. Organizacja z klu-
bu zabaw dla dżentelmenów, zmieniła się w 
paramilitarna milicję, której zadaniem była 
ochrona białych przed rodzącymi się zagro-
żeniami. Wbrew pozorom i powszechnej 
opinii, nie chodziło o obronę przed „żąd-
nymi odwetu za niewolnictwo” Murzynami,  
a przed wpływem Rekonstrukcji Południa na 
sposób życia jego mieszkańców oraz ich spo-
łeczeństwo.

Drugi etap Rekonstrukcji, czy-
li tak zwana kongresowa Rekonstrukcja  
w drastyczny sposób zmieniał sytuację  
w dawnych stanach Skonfederowanych. Na 
jej mocy odebrano prawa wyborcze osobom 
powiązanym z Konfederacją, przyznając je 
byłym niewolnikom. Warto zaznaczyć, że 
do tego momentu skutecznie uniemożliwia-
no im udział w życiu politycznym, pomimo 
trzynastej i czternastej poprawki do Kon-
stytucji. Co więcej, poważne zaniepokojenie 
członków organizacji wzbudziła możliwość 
zakupu broni palnej przez Murzynów. Biorąc 
pod uwagę resentymenty i stan napięcia, jaki 
panował na Południu, nieuniknionym była 
jakaś forma odpowiedzi na narzucane przez 
Północ reformy.

W związku z wprowadzeniem przez Kongres 
drugiej fazy Rekonstrukcji w roku 1867 w ho-
telu Maxwell House w Nashwille, Tennsess-
see, odbył się pierwszy zjazd organizacji. Pro-
jekt zmian w strukturach przedstawił George 
Gordon, stawiając jej za cel obronę Konstytu-
cji, praw białych i byłych żołnierzy Południa. 
Na czele tak zreformowanego Klanu stanął 
były generał wojsk Konfederacji, Nathaniel 
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struKtura i działanie 
Ku Klux Klanu

Po konferencji w Maxwell House Klanowi 
narzucono ściśle wojskową hierarchię. Na jej 
czele stał Wielki Czarnoksiężnik, wspomaga-
ny przez ośmiu Dżinów. Każdemu stanowi 
odpowiadało Klanowe Królestwo, którym 
zarządzał Wielki Smok, jemu zaś asystowało 
osiem Hydr. Stan, czy też Królestwo, dzieliło 
się na Dominia, nie mające dokładnego od-
powiednika na mapie administracyjnej. Na 
czele Dominium stał Wielki Tytan i sześć 
Furii. Poniżej znajdowały się hrabstwa zwane  
w nomenklaturze Klanu Prowincjami, a za-
rządzali nimi Wielcy Giganci, wspomaga-
ni przez Goblinów. Najmniejszą jednostka 
było Leże, które grupowało członków Klanu  
z najbliższych okolic.

Pomimo ścisłej hierarchizacji, Niewidzialne 
Imperium działało w sposób niezależny. Po-
szczególne jednostki organizacyjne rzadko 
koordynowały swoje działania, choć pomimo 
to efekty ich poczynań były widoczne. Stany 
Południowe pogrążyły się w chaosie i stra-
chu. Mówiło się o tym, że większość białych 
południowców należała lub sympatyzowała  
z Klanem. Przybysze z Północy, aktywiści 
partii Republikańskiej, Murzyni mający dość 
rozumu czy energii, aby działać udzielać się 
społecznie, stali się celami ataku i nie było 
wiadomo, czyja twarz może kryć się za białym 
kapturem.

Powszechne stały się lincze i samosądy. Wro-
gów wieszano, topiono, rozstrzeliwano. Byli 
wyciągani z własnych domów nocą i podda-
wani kaźni. Jednocześnie panowała zmowa 
milczenia, nikt niczego nie widział, o niczym 
nie wiedział. Przywódcy Klanu wiedzieli, że 
nie mogąę pozwolić sobie na bezpośrednią 

Bredford Forrest. Pod jego rządami Klan 
zaczął działać jako prężna organizacja, któ-
ra skierowała swoje energię przeciwko Mu-
rzynom. Aktywistom Partii Republikańskiej, 
Rekonstrukcji, a także tym wszystkim, którzy 
popierali nowy porządek. Wraz ze zwiększo-
ną aktywnością powiększyła się także liczba 
członków organizacji i w 1869 liczył on sobie 
550 tysięcy aktywnych działaczy. 

Klan zaczął działania na Południu na tak sze-
roką skalę, że niektórzy politycy z Północy 
zaczęli mówić o partyzanckiej fazie wojny Se-
cesyjnej. „Konspiracja Klanu”, jak nazwano 
to zjawisko, przyjęła niewyobrażalne do tej 
pory rozmiary: w trakcie dwóch dni wrześ-
niowej kampanii wyborczej w roku 1868  
w Luizjanie zginęło z rąk członków Kla-
nu ok. 200 osób w tym jeden kongresman. 
Ogółem Klan w trakcie swej działalności za-
bił około 35 tysięcy osób.

W latach 1870-1871 Kongres wprowadził 
w życie szereg ustaw o szczególnych upraw-
nieniach władz wykonawczych. Liczył się 
z tym generał Forrest, który w 1869 roku 
rozwiązał organizację, zaraz po uchwaleniu 
XV poprawki do Konstytucji. Jednak deter-
minacja lokalnych przywódców Klanu była 
tak wielka, że doprowadziła do uchwalenia 
w 1871 roku Ku Klux Klan Act. Dzięki niej 
instytucje rządowe uzyskały nową broń, do 
rozprawienia się z konspiracją Klanu. Każ-
dy podejrzany o przynależność do organiza-
cji obywatel mógł być aresztowany, pozba-
wiony swobód obywatelskich i postawiony  
w trybie przyśpieszonym przed sądem Do-
piero zdecydowana postawa wojsk fede-
ralnych, zawieszenie praw obywatelskich  
i wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwo-
liło na skuteczne złamanie oporu Klanu.
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konfrontację z wojskiem Unii, dlatego nie 
atakowali garnizonów czy składów amunicji. 
Nie cofali się jednak przed akcjami skierowa-
nymi przeciwko instytucjom państwowym 
(na przykład komisjom wyborczym podczas 
elekcji do legislatur stanowych). Główna siła 
organizacji opierała się na tajemnicy, anoni-
mowości i doskonalej znajomości lokalnego 
terenu.

Po wprowadzeniu Ku Klux Klan Act i roz-
wiązaniu organizacji, Leża działały w od-
osobnieniu i bez koordynacji. Cele, środki ich 
realizacji zależały od tworzących je ludzi.

KnigHts of Ku Klux inc.

Zdecydowane działania rządu położyły kres 
Niewidzialnemu Imperium. Klan jako orga-
nizacja znikł na nieomal pięćdziesiąt lat. Od-
rodził się na początku dwudziestego wieku, 
dokładniej w 1915 roku, w stanie Georgia. 
Na czele ruchu stanął William J. Simmons, 
ale podstawy organizacji zostały wyłożone  
w filmie D. W. Griffitha „Narodziny narodu”. 
Oparty na książce Thomasa Dixona „Clans-
man” opowiadał o losach Południowców w 
trakcie Wojny Secesyjnej. Film okazał się być 
niebywałym sukcesem i najbardziej docho-
dowym obrazem ery filmów niemych. Jego 
wpływ na widownie był tak wielki, że roz-
niecił na powrót zainteresowanie Ku Klux 
Klanem, którego członków przedstawił jako 
bohaterów.

Jeśli „Narodziny Narodu” były iskrą, która 
rozpaliła ogień, to beczką prochu była sy-
tuacja społeczna w Stanach Zjednoczonych. 
„Starzy mieszkańcy” byli marginalizowani 
przez imigrantów, którzy napływali szero-
kim strumieniem. Co więcej, nie integrowali 
się oni, a żyli w swoich społecznościach: ir-

landzkiej, włoskiej, żydowskiej, niemieckiej 
czy polskiej. To automatycznie stawiało ich  
w pozycji obcych, powodując antagonizmy.

Konflikty na tle kulturowym były podsycane 
przez sensacje prasowe. Tak był w przypadku 
sprawy Leo Franka, żydowskiego dyrektora 
fabryki, oskarżonego o zgwałcenie białej pra-
cownicy, Mary Phagan. Frank został uznany 
za winnego, ale karę śmierci zamieniono na 
dożywotnie więzienie. Wtedy grupa zwana 
„Knights of  Mary Phagan” porwała go i po-
wiesiła na drzewie. Na jej bazie powstała orga-
nizacja „Knights of  Ku Klux Klan”. Jej kariera 
i wpływy były oszałamiające.

W krótkim czasie drugi Ku Klux Klan osiąg-
nął ogromne rozmiary i w 1920 roku należa-
ły doń cztery miliony ludzi. Organizowano 
marsze i spotkania. Podczas konwencji Par-
tii Demokratycznej w 1924 roku kandydaci 
powiązani z Klanem zostali wysunięci do 
wyścigu po fotel prezydencki, ale wewnątrz-
partyjna opozycja położyła kres ich stara-
niom. W tym samym roku w Indianie został 
gubernatorem Edward Jackson, człowiek 
otwarcie przyznający się do przynależności 
do organizacji. Zdawać się mogło, że ta ten-
dencja się utrzyma, ale już dwa lata później 
Klan poniósł dotkliwą porażkę. Wizerunek 
szlachetnych, białych obrońców „starego 
dobrego Południa” został zdruzgotany, kie-
dy na jaw wyszła sprawa D.C. Stephensona.

Stephenson był wielkim smokiem Indiany  
i dwudziestu dwóch stanów północnych. Zo-
stał oskarżony o zgwałcenie i zamordowa-
nie Madge Oberholzer, nauczycielki szkolnej  
z Indianapolis. Dziewczynę porwano, upo-
jono alkoholem, a następnie została wielo-
krotnie zgwałcona i pobita. Ledwie żywą 
podrzucono pod dom rodziców, gdzie zmar-
ła, pomimo wezwania pomocy lekarskiej.  
W ostatnich słowach opisała, co ją spotkało 
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i dzięki temu Stephensona postawiono przed 
sadem. Ten uznał jego winę i skazał go na 
karę dożywotniego więzienia. Obrzydzenie  
i szok wywołany jego czynem były tak wiel-
kie, że ogromna część Klansmenów wystąpi-
ła z organizacji, nie chcąc mieć nic wspólne-
go z bestialskimi czynami jej przywódcy.

Proces topnienia szeregów trwał nieprze-
rwanie, a gwoździem do trumny drugiego 
Ku Klux Klanu był rok 1944. Ostateczny 
cios zadał mu… Urząd Skarbowy, oskarżając  
o zaleganie ze składkami na sumę 685 dola-
rów. W tym samym roku organizację finalnie 
rozwiązano.

Ku Klux Klan  
a sensacja i  Przygoda

Ku Klux Klan stanowi ciekawy element dla 
Prowadzącego, który chce skonfrontować 
bohaterów z wrogą, tajemną organizacją, 
której macki sięgają daleko, a siła jest wiel-
ka, choć trudna do określenia. Niewidzialne 
Imperium stanowi pod tym względem po-
łączenie dwóch motywów, szczególnie bli-
skich twórcom powieści groszowej: mafii 
i nazistów, bez jednoczesnego wiązania się  
z określonym kontekstem kulturo-
wo- historycznym. Co więcej, na po-
łudniu Stanów Zjednoczonych trudno  

o pełnokrwistych Włochów, podobnie jak o 
oficerów SS. Dlatego, jeśli Prowadzący będzie 
potrzebował niezwykle potężnej organizacji, 
którą chciałby skonfrontować z bohaterami, 
Ku Klux Klan będzie nadawał się jak ulał. 
Szacunki określają, że w pierwszej połowie 
dwudziestego wieku należało doń od dwu-
dziestu do czterdziestu procent białych męż-
czyzn. Za dnia szanowani obywatele, filary 
miejscowych społeczności, nocą przywdzie-
wali białe kaptury i siali postrach, linczowali 
wrogów, rozświetlając noc blaskiem płonące-
go krzyża. 

Jako że poszczególne Leża samodzielnie defi-
niowały sobie cele i wrogów, łatwo doprowa-
dzić do sytuacji, kiedy bohaterowie nadepną 
na odcisk członkom Klanu. W przeciwień-
stwie do dziewiętnastowiecznej organizacji, 
Rycerze byli zainteresowani gromadzeniem 
władzy, bogaceniem się i w ten sposób wyko-
rzystywali wpływy organizacji. Z tego powodu 
idealnie wpasowują się w archetyp złego, sko-
rumpowanego polityka, który Południe traktu-
je jak swój własny folwark. Doskonały obraz 
takiego człowieka znajduje się w osobie Ho-
mera Stokesa, kandydata na urząd gubernato-
ra stanu Mississippi w komedii „Bracie, gdzie 
jesteś”. Jeśli odjąć aspekt komediowy, jakim 
okraszono tamtejszy klan, a wyciągnąć konse-
kwencje z tego, kto doń należy i jak liczna jest 
organizacja, bez trudu można wyobrazić sobie 
skale terroru, jaki mógłby ostać zaprowadzo-
ny. A przecież takich wyzwań szukają bohate-
rowie, prawda?


